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A Pályázati Központ új helyre költözött 
 
 

A Pályázati Központ április 6-án a kecskeméti utcai épületbe költözött. Új címünk: 1053 Budapest, 

Kecskeméti utca 10-12. Irodáink a IV. emeleten találhatók. Munkatársaink telefonos elérhetőségei és 

e-mail címeink változatlanok. 

 
 
Magyarország tagja lett az Európai Molekuláris Biológiai 
Laboratóriumnak (EMBL) 
 
Az EMBL Európa vezető kormányközi kutatási szervezete az élettudományok területén. Székhelye és 

főbb laboratóriumai a németországi Heidelbergben találhatók, de számos intézményt működtet az 

Egyesült Királyságban, Franciaországban és Olaszországban is.  

 

Az EMBL tagság nyújtotta előnyök: magyar kutatók hozzáférhetnek a szervezet teljes 

infrastruktúrájához többek között a molekuláris biológia, a genomika és a bioinformatika területén, 

fiatal tehetségek részt vehetnek az EMBL PhD és posztdoktori programjaiban. 

 

forrás: www.nkfih.gov.hu   

 
 
Új pályázati felhívások 
 
Megjelentek a H2020 Marie Skoldowska Curie program egyéni 
ösztöndíjai 
 
Az egyéni ösztöndíjak célja, hogy az Európai Bizottság a kreatív és innovatív tapasztalt kutatók 
lehetőségeit növelje azzal, hogy nemcsak kutatásuk megvalósítását, hanem egyéb tudás 
megszerzését is támogassa képzések, nemzetközi és interszektorális mobilitás révén. 
 
A kutatás megvalósítása mellett fontos a kutatók képzése, karrierfejlesztési terv kialakítása és olyan 
tudás megszerzése, mely különbözik a kutató szakmai tudásától. 
 

 Az ösztöndíj az ERC után a második legnagyobb jelentőségű támogatás egy kutató életében. 

 Tapasztalt kutatók pályázhatnak (ez a definíció nem életkorhoz, hanem kutatási 
tapasztalathoz kötött. Tapasztalt kutatónak minősül az, aki PhD-val rendelkezik, akkor is, ha 

 

 

http://www.nkfih.gov.hu/
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azt kevesebb, mint 4 év alatt szerezte meg, illetve ha teljes munkaidőben foglalkoztatott 
kutatóként több mint 4 év a kutatási tapasztalata van.) 

 A kutató a pályázati felhívás beadási határidejétől számított 3 év alatt nem tölthetett el, 
illetve nem végezhette fő tevékenységét több mint 12 hónapig abban az az országban, ahol 
nyertes projekt esetén a kutatást folytatni fogja (standard mobilitási szabály). 

 A projekt költségvetésének tervezésekor a munkaprogramban meghatározott 
egységköltségeket és az országspecifikus szorzókat kell alapul venni. Irányadó a mobilitásban 
részt vevő kutatók tekintetében: mobility allowance, living allowance, family allowance; a 
fogadó intézmény esetében: kutatási, képzési és hálózatosodás valamint a management és 
közvetett költségekre vonatkozó egységköltség. 

 A kiírás bottom-up megközelítésű, bármilyen tudományterületről várják a pályázókat, 
nincsenek előre meghatározott tématerületek; 

 Egyéni ösztöndíj; a kutató nyújtja be a fogadóintézménnyel együtt.  

 A világ bármely országának állampolgárságú kutatója benyújthatja. 

 A projektek általában 24 hónaposak. 

 A fogadóintézménynél kell lennie egy supervisornak, aki a pályázat benyújtásától a projekt 
végrehajtásáig mentorálja a kutatót, így a karrier és képzési terv kidolgozásában, 
konferenciák kiválasztásában, melyen részt vesz, publikációs terv kialakításában). 

 A beadási határidő: 2017. szeptember 14. 17 óra 
 

Két típusa: 
 

1. European fellowship 

 Ez a típusú ösztöndíj vagy Európán belüli mobilitásra ad lehetőséget vagy a világ 
bármely országából az EU tagállamába vagy a H2020-hoz társult országban 
megvalósítandó projekthez nyújt támogatást; így pl. vissza lehet hozni más európai 
országba kitelepült kutatót Magyarországra, figyelembe véve a mobilitási szabályt 
(standard EF) 

 Lehetőséget nyújt arra, hogy a kutatói karriert megszakító kutatók visszatérhessenek 
a kutatói pályára; mobilitási szabály: a benyújtási határidő előtti minimum 12 
hónapig nem végezhetett a pályázó kutatási tevékenységet és a beadási határidő 
előtti 5 évben nem tölthetett 3 évnél több időt a fogadó intézmény országában (CAR- 
career restart). 

 Vissza lehet hozni Európába, így pl Magyarországra is az Európán kívülre vándorolt 
kutatókat (mobilitási szabály: a beadási határidő előtti 5 évben nem tölthetett 3 
évnél több időt a fogadó intézmény országában a pályázó) (RI- reintegration). 

 Lehetőséget nyújt arra, hogy nem akadémiai szektorban dolgozó kutató akadémiai 
szektorban valósítsa meg a projektjét. (mobilitási szabály figyelembevételével, ami 
szerint a beadási határidő előtti 5 évben nem tölthetett 3 évnél több időt a fogadó 
intézmény országában a pályázó) (SE- society and enterprise panel) 
 

2. Global fellowship 

 A kutatóknak arra ad lehetőséget, hogy Európán kívül valósítsák meg a projektjüket, 
azonban kötelező visszatérési szakasz van Európába, 12 hónapos időtartamra. 

 Európán belüli secondment is lehetséges, de csak nem akadémiai szférában. 

 
További információ: MSCA IF  
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
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Megjelent a Norvég Alap „Nemek közötti esélyegyenlőség” c. 
bilaterális kapcsolatok erősítését támogató pályázati felhívás 
 
A támogatás a nemek közti egyenlőség erősítésének, valamint a nők elleni erőszak 
megszüntetésének ösztönzésére fordítható. 
 

Támogatható tevékenységek: a norvég, izlandi és liechtensteini szervezetekkel való szakmai 
találkozók, tanulmányutak, rendezvényeken, konferenciákon való részvétel, nyilvánossági elemek, 
szakértői tanulmányok valamint különböző figyelemfelhívó tevékenységek. 

 

rendelkezésre álló keretösszeg 277 500 EUR 

támogatási intenzitás 100% 

előleg 80% 

projektek időtartama max 6 hónap 

kérhető támogatás függ a pályázat típusától és a konzorciumi 
partnerek számától, így: 1 000 - 10 000 EUR, 
1 000 - 20 000 EUR és 10 000 - 30 000 EUR 

beadási határidő:  folyamatos, de legkésőbb 2017. június 30. 

 

 
További információ: Nemek közti esélyegyenlőség 
 

 
Megjelent a Norvég Alap „Klímaváltozás elleni küzdelem” c. 
bilaterális kapcsolatok erősítését támogató pályázati felhívás 
 
A támogatás a  klímaváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódó együttműködés ösztönzésére 
fordítható. 
 
A támogatható tevékenységek körébe tartoznak a norvég, izlandi és lichtensteini szervezetekkel való 
szakmai találkozók, tanulmányutak, rendezvényeken, konferenciákon való részvétel, nyilvánossági 
elemek. 

 

rendelekzésre álló keretösszeg 277 500 EUR 

támogatási intenzitás 100% 

előleg 80% 

projektek időtartama max 6 hónap 

kérhető támogatás függ a pályázat típusától és a konzorciumi 
partnerek számától, így: 1 000 - 10 000 EUR, 
1 000 - 20 000 EUR és 10 000 - 30 000 EUR 

beadási határidő:  folyamatos, de legkésőbb 2017. június 30. 

 

 
További információ: klímaváltozás elleni küzdelem 

  

 

http://www.norvegalap.hu/?page_id=2896&lang=hu
http://www.norvegalap.hu/?page_id=2896&lang=hu
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A korábbiakban már közzétett, de továbbra is aktuális 
felhívások 
 

Magyar- vietnámi ipari kutatási-fejlesztési együttműködési (TéT-17-
VN) pályázati felhívás. 
 
A TÉT_17_VN pályázat célja olyan magyar-vietnami együttműködésben megvalósuló K+F+I projektek 
magyar résztvevőinek támogatása, amelyek eredményeként új, vagy továbbfejlesztett, piacorientált 
termékek, eljárások és szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül:  
 

 Információs és kommunikációs technológiák,  

 Automatizálás,  

 Agrártudomány és élelmiszertechnológiák, 

 Biotechnológia, 

 Egészség- és gyógyszeripari kutatások,  

 Anyagtudományok, 

  Energia, 

  Vízgazdálkodás és környezetvédelem. 

 
rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint 

támogatott pályázatok várható száma 4 darab 

igényelhető támogatás min 20 millió Ft- max. 70 millió Ft/projekt 

projektek futamideje max 36 hónap 

támogatás mértéke 100% (az egyetem esetében) 

előleg  kérhető (az egyetem esetében 90%) 

beadási határidő 2017. május 17. 

 
 
A felhívással kapcsolatos további információk letölthetők az alábbi linkről: magyar-vitenámiTéT 

 
Kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés támogatása 
a magyar-francia relációban (TÉT_17_FR) pályázati felhívás 
 
A magyar – francia kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés keretein belül fontos 
célkitűzés egyrészt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar részvételek 
bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonásának elősegítése az aktuális kutatási 
folyamatokba. Ezen célkitűzések érdekében a pályázatok nemzetközi Vegyes Bizottság általi döntés 
előkészítése során előnyt élveznek a Horizont 2020 prioritásaiba illő tudományos célkitűzések, 
illetve a fiatal kutatók bevonását célzó pályázatok. 
 

rendelkezésre álló keretösszeg 20 millió forint 

igényelhető támogatás max. 2 millió Ft/projekt 

projektek futamideje max. 24 hónap 

támogatás mértéke 100% 

előleg 75% 

a projekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban 2018. január 1-el tervezhető 

beadási határidő 2017. május 31 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/2017/magyar-vietnami-tet-tet/magyar-vietnami-ipari
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Jelen relációban a magyar és a francia partnerintézmények az NKFI Hivatalhoz kizárólag az élet- 
természet- és műszaki tudományok területén nyújthatnak be pályázatokat. Ezeken belül külön 
prioritási területek nincsenek. 
Az elszámolható költségek: a beutazó osztrák kutató napidíja, havidíja, országon belüli utazási 
költsége és kiutazó magyar kutató kiutazási és helyközi utazási költsége, biztosítási díja 
További információk: FR_17 
 

 
Nemzeti Tehetség Program - A hazai tehetséges, országos 
versenyeken eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi 
tanulmányi és művészeti versenyeken, a hivatalos magyar csapat 
nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi 
világversenyeken való részvételének támogatása (NTP-NTMV-17)  
 
 
Két komponensre nyújtható be pályázat. 
A” komponens:  
Országos versenyeken eredményt elért, a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött 
magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló 
nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken.   
 
B” komponens:  
-          a 20. életévüket még be nem töltött tanulókból és kísérő tanáraikból álló hivatalos magyar 

csapat nemzetközi tudományos diákolimpián vagy tantárgyi világversenyen való 
részvételének támogatása;  

-          a magyar csapat felkészülését szolgáló olimpiai szakkörök, előadások, felkészítő táborok 
lebonyolítása; 

-          a nemzetközi tudományos diákolimpia vagy a tantárgyi világverseny magyar nyelvű 
honlapjának működtetése 

 

rendelkezésre álló keretösszeg 90 000 000 Ft 

igényelhető támogatás 500 000 – 5 000 000 Ft 
projektek futamideje 2017. július 1. és 2018. június 30. 

támogatás mértéke 100% 

 
A pályázatot az egyetem nyújthatja be, egy pályázó maximum három pályázat benyújtására jogosult. 
A pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, az alábbi beadási 
szakaszok szerint: 
I. beadási szakasz: 2017. március 14-től 2017. április 28-ig 
II. beadási szakasz: 2017. április 29-től 2017. június 30-ig 
III. beadási szakasz: 2017. július 1-től 2017. augusztus 31-ig 
IV. beadási szakasz: 2017. szeptember 1-től 2017. október 31-ig 
V. beadási szakasz: 2017. november 1-től 2017. december 31-ig 
VI. beadási szakasz: 2018. január 1-től 2018. március 15-ig 
 
 
További információk: NTP-NTMV-17 
 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2017/magyar-francia-tet/tet-17-fr
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas18/
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Nemzeti Tehetség Program - A Nemzet Fiatal Tehetségeiért 
Ösztöndíj (NTP-NFTÖ-17)  
 
A pályázat célja a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj 
támogatás formájában. 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 297 000 000 Ft, az igényelhető támogatás 
100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában. 
Támogatható tevékenységek:  
 „A” komponens: legalább 8 és legfeljebb 23éves kiemelkedően tehetséges általános és középiskolai 
tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában. 
 „B” komponens: legalább 18 és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó BSc/BA, MSc/MA, PhD vagy osztatlan képzésben részt vevő 
hallgatók, oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők tudományos fejlődésének 
ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában. 
 „C” komponens: legalább 16 és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal 
nem rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal 
felnőttek egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában. 
 „D” komponens: legalább 15 és legfeljebb 21 éves tudományos területüket, kutatási céljaikat és 
tudományos kutatómunkájukban elért kiemelkedő eredményeiket hatékonyan, közérthető nyelven 
bemutatni tudó magyarországi középiskolai tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj 
támogatás formájában. 
 A pályázaton az „A” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 500.000 Ft, a „B”, 
„C” és „D” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás igényelhető. 
 
A pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, az alábbi beadási 
szakaszok szerint: 
I. beadási szakasz: 2017. március 14-től 2017. április 28-ig  
II. beadási szakasz: 2017. április 29-től 2017. június 30-ig  
III. beadási szakasz: 2017. július 1-től 2017. augusztus 31-ig  
IV. beadási szakasz: 2017. szeptember 1-től 2017. október 31-ig  
V. beadási szakasz: 2017. november 1-től 2017. december 31-ig  
VI. beadási szakasz: 2018. január 1-től 2018. március 15-ig.   
 
További információk: NTP-NFTÖ-17 
 
 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Nemzeti 
kiválósági program (NKP_17)  
 
 
A felhívás keretében kutató-tudásközvetítő szervezetek és vállalkozások konzorciumai pályázhatnak 
olyan nagy horderejű, interdiszciplináris tudományos és technológiai kihívásokat célzó kutatási 
tevékenységet magukban foglaló programokkal, amelyek átfogó jellegük és nagyságrendjük miatt a 
tudományos, ipari, társadalmi szereplők és a döntéshozók tartós együttműködése keretében 
valósulhatnak meg az alábbi területeken: 

 „A” alprogram: Nemzeti Agykutatási Program 
 „B” alprogram: Nemzeti Kvantumtechnológiai Program 

Pályázatot kizárólag kutató-tudásközvetítő szervezet által vezetett, legfeljebb 12 tagú konzorcium 
nyújthat be, amelyben partnerek lehetnek: 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas3/
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 költségvetési szervek vagy azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben 
kutatóhelynek minősülnek 

 jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amelyek K+F ráfordítása az utolsó lezárt adóbevallás 
szerint eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át; továbbá államilag elismert 
állami, egyházi, vagy magán felsőoktatási intézmények  

 magyarországi székhelyű vagy EGT székhelyű és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, 
legalább 2 teljes lezárt üzleti évű és kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek 
nem tartoznak az EVA vagy a KATA hatálya alá, valamint legalább 20 fő műszaki, 
természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú végzettségű, teljes munkaidőben, a 
pályázat benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottjuk van. 
 
 

rendelkezésre álló keretösszeg 10 milliárd forint („A” alprogram: 6,5 milliárd 
forint, „B” alprogram: 3,5 milliárd forint) 

igényelhető támogatás „A” alprogram: pályázatonként 2-6,5 milliárd 
forint 
„B” alprogram: pályázatonként 1,5-3,5 milliárd 
forint 

támogatott pályázatok várható száma: 1-1 db (A támogatható pályázatok száma 
indikatív jellegű, a pályázók által igényelt és 
elnyert támogatás függvényében változhat) 

projektek futamideje 48 hónap 

támogatás mértéke 100% 

beadási határidő 2017. május 10.  

 
További információk: NKP_17 
 

 
Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázata az ERC 
által támogatott kutatócsoportnál történő tapasztalatszerzésre 
(ERC_16_MOBIL)  
 
A felhívás lehetőséget biztosít magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló kutatók számára, hogy 
három hónapot tölthessenek el kutatómunka és tapasztalatszerzés céljából olyan kutatócsoportnál, 
amelynek vezetője StG, CoG vagy AdG támogatás nyertese. 
A jelen pályázati kiírásra intézmények és kutatók együttesen pályázhatnak az alábbiak szerint: 

- magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmények, 
kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi 
személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek 

- bármely tudományterületen dolgozó, magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló PhD 
fokozattal rendelkező kutató, amennyiben a projekt időtartama alatt a befogadó 
intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban áll, és megfelel a pályázati felhívásban részletezett további 
feltételeknek. 

 
Azok a kutatók, akik már jogosultak AdG benyújtására, csak AdG nyerteshez, akik CoG grantot 
kívánnak benyújtani, azok csak CoG vagy AdG nyerteshez utazhatnak ki, míg az StG-ra pályázók 
egyaránt mehetnek StG, CoG vagy AdG támogatást szerzett kutatóhoz. A pályázathoz csatolni kell a 
fogadó ERC kutatócsoport vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a kutatót 3 vagy 4 hónapra 
befogadja, kutatási programjába bevonja, és biztosítja a magyar kutató tapasztalatszerzését. 
 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2017/nemzeti-kivalosagi-program/nkp-17
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rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint (2016-2017) 

igényelhető támogatás 3 hónapra: 10 000 EUR (3,15 millió Ft),              4 
hónapra 13 000 EUR (4,095 millió Ft) 

projektek futamideje 3 vagy 4 hónap 

támogatás mértéke 100% 

a projekt megvalósításának kezdő időpontja az NKFIH döntését követő nap 

beadási határidő folyamatos 2017. 12. 30-ig  
Bírálati időpontok június 30, szeptember 30. és 
december 30.  

 
 A pályázat keretében az ERC kutatócsoporthoz történő egyszeri ki- és visszautazás költsége, a 
tartózkodás szállásköltsége, a helyi utazás költsége, valamint a napidíj tervezhető. Ezen felül az 
intézményt 3% rezsitámogatás illeti meg. A pályázat 100%-ban előfinanszírozású. 
A kiírással kapcsolatos további információk: ERC_MOBIL_16 

 
 
EUROSTARS program  
 
A konstrukció célja technológia-intenzív cégek által generált projektek támogatása. Nemzetközi 
konzorciumban kell pályázni és legalább két EUROSTRAS tagállamban vagy partnerállamban 
bejegyzett, egymástól független jogalanynak (technológia-intenzív KKV-k, egyetemek és 
kutatóintézetek) kell a konzorciumot alkotnia. 
További fontos tudnivalók a EUROSTARS pályázatokkal kapcsolatban: 

 bottom-up jellegűek; bármely tudományterületről várják a projekteket; 

 piac közeli k+f projektek megvalósítását támogatja a program; 

 a nemzetközi konzorciumot technológia-intenzív KKV-knak kell vezetnie;  

 A projekt teljes költségvetésének (alvállalkozói költségek levonása után) legalább 50%-át a 
technológia intenzív KKV-knak kell viselnie, de egyetlen résztvevő sem viselheti a 
projektköltségek több mint 75%-t. Ha egy tag- vagy partnerállamból több szervezet is részt 
vesz, akkor együttesen szintén nem viselhetik a teljes költségvetés több mint 75%-t.  

 projektek időtartama: max 36 hónap; 

 a projekt végét követő 24 hónapon belül a kifejlesztett terméket, technológiát piacra kell 
vinni; 

 a bírálat nemzetközi szinten történik, azonban a szerződés megkötése már a hazai támogató 
szervezettel;  

 csak azon országok jogalanyai vehetnek részt, amely országok hozzájárulnak a program 
költségvetéséhez; minden ország maga határozza meg a támogatható költségeket, 
támogatási intenzitást. 

 beadás: elektronikus; 

 pályázatok beadása folyamatos, évente kétszer van értékelés. A következő beadási határidő 
2017. szeptember 14.  

 
A pályázatok beadása és bírálata nemzetközi szinten történik. A nyertes pályázókkal a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innováció Hivatal köt támogatási szerződést. Az elszámolható költségek körét, 
a támogatási intenzitást, támogatható tevékenységeket és az egyéb feltételeket a magyar pályázók 
részére a hazai felhívás határozza meg. Iránymutatásként egyelőre a tavalyi évi pályázati felhívás 
használható, mely letölthető az alábbi honlapról: közös EU-s kezdeményezések 
 

További információ: https://www.eurostars-eureka.eu/  

 

 

Birth Day Innovációs Díj 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2016/tapasztalatszerzes-erc-kutatocsoportoknal/erc-16-mobil
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas
https://www.eurostars-eureka.eu/
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Az Európai Bizottság, a Bill & Melinda Gates Alapítvány és az MSD „anyákért programja” innovációs 
díjat hirdet olyan innovatív megoldások kidolgozására, melyek a terhesség alatti és a szülések során 
fellépő komplikációk illetve halál megelőzését segítik. 
 
Az UNICEF adatai szerint 5,9 millió gyermek hal meg évente 5. születésnapja előtt, melyből 2,65 millió 
újszülött. A WHO statisztikái szerint 303 000 nő halt meg 2015-ben a világon terhesség vagy szülés 
közben olyan okok miatt, melyek megelőzhetők lettek volna. Az esetek 99 százaléka a fejlődő 
országokban történik. 
A fődíj 1 000 000 EUR, melynek forrása a Horizon2020 program. 
 
Beadási határidő: 2017. szeptember 6. 17h. 
 
A kiírással kapcsolatos további információk: Birth Day Prize 

 

 

Az Európai Ügynökség (ESA) pályázata 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közreműködésével az Európai Ügynökség (ESA) pályázatot tett 
közzé vállalkozások, valamint felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek számára űrkutatással 
kapcsolatos tevékenységek támogatására. 
 
Magyarország 2015 novemberében vált az ESA teljes jogú tagjává, a februárban Jean-Jacques 
Dordain (volt ESA főigazgató) és Kara Ákos (infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős 
államtitkár) által aláírt csatlakozási szerződés ratifikációjával.  
A pályázat célja a hazai űripari szektor ösztönző felzárkóztatása, emellett a csúcstechnológiát 
fejlesztő hazai vállalkozások és egyetemi kutatóhelyek versenyképességének növelése, új 
munkahelyek teremtése. 
Kizárólag magyar vállalatok (beleértve a kkv-kat), valamint a felsőoktatási és kutatási szervezetek 
nyújthatnak be pályázatot. 
 
Pályázatok a következő témákban nyújthatók be: 

 az ipari technológiafejlesztés legalább 3-as TRL szinttől kezdődően a feladatban eljutva a 
legalább 5-ös TRL szintig (nincs felső korlát a TRL megjelölésben); 

 kutatási és fejlesztési tevékenységek TRL 2-estől TRL 4-es szintig; 

 előkészítő tevékenységek, megvalósíthatósági tanulmányok, amely TRL 1-től kezdődhet és 
tipikusan TRL3-as szintig tart legfeljebb; 

 űralkalmazások és űr alapú szolgáltatások, azokhoz kapcsolódó termékfejlesztés (TRL4-től 
kezdődően). 
 

A pályázati felhívás 2018. december 18-ig folyamatosan nyitva áll. A pályázatok elbírálására évente 
négy alkalommal kerül sor, a felhívásban meghatározott időpontig beérkezett pályázatok együtt 
kerülnek elbírálásra. 
 
A kizárólag magyar részre kiírt ESA pályázat részletes leírása folyamatosan elérhető az EMITS 
honlapon: ESA call és ESA calls (az oldal teljes tartalmának megtekintéséhez regisztráció szükséges). 
’Open Invitations to Tender’ fül > tender-azonosító: AO8375 
 

A H2020 programjában, valamint az egyéb közös EU-s és regionális 
programokban való magyar részvétel ösztönzését célzó pályázati 
felhívás 

https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=birthday
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?typ1=6731&user=Anonymous
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main
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A programnak két alprogramja: 
 
„A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés 
támogatása 
„B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott 
projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének elősegítése. 
 
További tudnivalók: 

 
„A” alprogram „B” alprogram 

A pályázatok benyújtása a kitöltő program 
megjelenésétől a keret kimerüléséig 
folyamatosan lehetséges. Az értékelés 
egyszerűsített eljárásrendben, szakaszos 
elbírálással történik: a megadott értékelési 
határnapokig benyújtott pályázatok együttesen 
kerülnek elbírálásra. 
 

 A pályázatok benyújtása a nemzetközi értékelés 
eredményéről szóló BMBF általi tájékoztatást 
követően lehetséges. Támogatás a rendelkezésre 
álló keret erejéig nyújtható. 

Támogatható tevékenységek: 
 a nemzetközi program hivatalos külföldi 

konzorciumi partnerkereső 
rendezvényén való részvétel  

 pályázat és/vagy konzorciumi szerződés 
előkészítésére irányuló külföldi projekt 
előkészítő ülésen történő részvétel, 
hazai projekt előkészítő ülés szervezése 

 koordinátor esetében a pályázat és/vagy 
konzorciumi szerződés előkészítése, jogi, 
szabadalmi ügyvivői tanácsadás 

 

Támogatható tevékenységek: 
 pályázat és/vagy konzorciumi szerződés 

előkészítésére irányuló külföldi projekt 
előkészítő ülésen történő részvétel 
(ülésenként legfeljebb 3 résztvevő 
utazási költségtérítése támogatható) 

 pályázat és/vagy konzorciumi szerződés 
előkészítésére irányuló hazai projekt 
előkészítő ülés vagy workshop 
szervezése 

 

az alprogramra rendelkezésre álló teljes 
pályázati keretösszeg 200 millió Ft 

az alprogramra rendelkezésre álló teljes 
pályázati keretösszeg 30 millió Ft 

a maximálisan igényelhető támogatás 
pályázatonként 1,5 millió Ft (koordinátor: esetén 
3 millió Ft) 

a maximálisan igényelhető támogatás 
pályázatonként 5 millió Ft 

elszámolható költségek köre:  
utazáshoz kapcsolódó dologi kiadás+ napidíj és a 
napidíjhoz kapcsolódó munkaadót terhelő 
járulék és bérjárulék 
 
Kizárólag koordinátor esetében számolható el 
max 1,2 millió Ft értékben személyi juttatás a 
pályázat és a konzorciumi szerződés 
előkészítéséhez (munkabér vagy megbízási díj+ 
munkaadót terhelőt járulék) és külső szolgáltatás 
igénybevétele 

elszámolható költségek köre:  
utazáshoz kapcsolódó dologi kiadás+ napidíj és a 
napidíjhoz kapcsolódó munkaadót terhelő 
járulék és bérjárulék 
 

előleg kérhető: az elszámolható költségek 50%-a 
erejéig 

előleg kérhető: az elszámolható költségek 50%-a 
erejéig 

támogatási intenzitás: 100% támogatási intenzitás: 100% 
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A pályázati felhívás letölthető: EU-KP_16  
 
Az alábbi értékelési határnapokig beérkező pályázatok kerülnek elbírálásra: 
2017. július 10. és 2017. október 10. 
 

COST pályázati lehetőség 
 

A COST (európai kezdeményezés a tudományos és műszaki kutatások terén) célja multi- és 

interdiszciplináris projektek támogatása. A COST alapvetően nem a kutatást, hanem a konzorciumban 

résztvevő intézetek, kutatók közötti hálózatosodást, mobilitást, konferenciák, workshop-ok és nyári 

iskolák szervezését támogatja.   

 

A projektek bottom-up jellegűek, nincsenek előre meghatározott tématerületek. Bármely 

tudományterületről, bármilyen témában benyújtható a pályázat a nemzetközi konzorcium által. 

Pályázatok bírálatára évente kétszer kerül sor, az aktuális beadási határidő 2017. szeptember 07. 

12h  

A kiírással kapcsolatos további információk: COST  

 
A pályázati felhívások összefoglaló táblázata 

 

H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok 
 

EUROSTARS 2017. szeptember 14. 

ESA call és ESA calls folyamatos 2018. december 18-ig 
Birth Day Prize 2017. szeptember 6. 17:00 

COST 2017. szeptember 7. 12:00 

EUROSTARS 2017. március 2 és szeptember 14. 

H2020 Marie Skoldowska Curie program egyéni ösztöndíjai 2017. szeptember 14. 17:00 

Norvég Alap - Nemek közötti esélyegyenlőség 2017. június 30. 

Norvég Alap - Klímaváltozás elleni küzdelem 2017. június 30. 

 

 
Hazai finanszírozású pályázatok 
 

pályázati felhívás  beadási határidő 

ERC_16_MOBIL 

 

folyamatos 2017. 12.31-ig Bírálati 
időpontok március 31, június 30, 
szeptember 30, december 31. 

EU-KP_16 
2017. április 10, 2017. július 10. és 
2017.október 10. 

NKP_17 2017. május 10. 

FR_17 2017. május 31. 

magyar-vitenámiTéT 2017.május 17. 

NTP-NFTÖ-17 

I. 2017. március 14 - április 28.  
II. 2017. április 29 - június 30.  
III. 2017. július 1 - 2017. augusztus 31.  
IV. 2017. szeptember 1 - október 31.  
V. 2017. november 1 - december 31. 
VI. 2018. január 1 - 2018. március 15. 

NTP-NTMV-17 I. 2017. március 14 - április 28.  

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/magyar-reszvetel-osztonzese/europai-unio-horizont
http://www.cost.eu/participate
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?typ1=6731&user=Anonymous
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=birthday
http://www.cost.eu/participate
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
http://www.norvegalap.hu/?page_id=2896&lang=hu
http://www.norvegalap.hu/?page_id=2896&lang=hu
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2016/tapasztalatszerzes-erc-kutatocsoportoknal/erc-16-mobil
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/magyar-reszvetel-osztonzese/europai-unio-horizont
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2017/nemzeti-kivalosagi-program/nkp-17
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2017/magyar-francia-tet/tet-17-fr
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/2017/magyar-vietnami-tet-tet/magyar-vietnami-ipari
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas3/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas18/
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II. 2017. április 29 - június 30.  
III. 2017. július 1 - 2017. augusztus 31.  
IV. 2017. szeptember 1 - október 31.  
V. 2017. november 1 - december 31. 
VI. 2018. január 1 - 2018. március 15. 

 

 

Strukturális Alap pályázatok 

 

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködés (GINOP-

2.2.1) 
2017. november 30. 

K+F stratégiai műhelyek (GINOP-2.3.2) 

 
2017. november 15. 

KFI infrastruktúra (GINOP-2.3.3) 2017. október 15. 

 
 
Eredmények 
 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Útravaló ösztöndíjprogram 
 
A Regele György (Trefort Ágoston Gyakorlóiskola) témavezetésével benyújtott „Látni szem nélkül, 
avagy digitális képfeldolgozás” című pályázat 750 000 Ft támogatásban részesült. 

 
 
 

http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_k_f_versenykepessegi_es_kivalosagi_egyuttmukodeseket_tamogato_felhivas
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent_a_strategiai_k_f_muhelyek_kivalosaga_cimu_felhivas
http://palyazat.gov.hu/doc/4502
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A Pályázati Központ elérhetőségei 
 

A Pályázati Központ elérhetőségei 

 

A Pályázati Központ címe:  

1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. IV. emelet  

E-mail: palyazat@kancellaria.elte.hu  

 

Vezetője: 

Jaloveczki László, igazgató 

Telefon: 411-6500 /4458, E-mail: jaloveczki.laszlo@kancellaria.elte.hu  

 

Dr. Ajkay Adrián, igazgatóhelyettes 

Telefon: 411-6500 /2177  

Email: ajkay.adrian@kancellaria.elte.hu  

 

Munkatársaink 

 

 

Borissza Tibor, projektmenedzser (EFOP projektek) 

Telefon: 411-6500 /4289, Email: borissza.tibor@kancellaria.elte.hu 

 

Orbán Ildikó, projektmenedzser (EFOP projektek) 

Telefon: 411-6500 /4290, Email: orban.ildiko@kancellaria.elte.hu 

 

Horváth János, ipari kapcsolati koordinátor 

Telefon: 411-6500 /4288, E-mail: horvath.janos@kancellaria.elte.hu  

 

Koordinációs és Pályázati Menedzsment Osztály 

dr. Gulyás Ágnes, osztályvezető  

Telefon: 411-6500 /2186, Email: gulyas.agnes@kancellaria.elte.hu 

 

Buzás Krisztina, pályázati referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /2864, Email: buzas.krisztina@kancellaria.elte.hu 

 

Förhécz Ágota, pályázati referens  

Telefon: 411-6500 /2173, Email: forhecz.agota@kancellaria.elte.hu  

 

Simon Szilárd, projektmenedzser 

Telefon: 411-6500/4294, E-mail: simon.szilard@kancellaria.elte.hu  

 

Szabó Adrienn, pályázati referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /2861, Email: szabo.adrienn@kancellaria.elte.hu 

 

Pénzügyi Ellenőrzési és Monitoring Osztály 

Plesoczki Mihály, osztályvezető  

Telefon: 411-6500 /2778, Email: plesoczki.mihaly@kancellaria.elte.hu  

 

mailto:palyazat@kancellaria.elte.hu
mailto:jaloveczki.laszlo@kancellaria.elte.hu
mailto:ajkay.adrian@kancellaria.elte.hu
mailto:borissza.tibor@kancellaria.elte.hu
mailto:orban.ildiko@kancellaria.elte.hu
mailto:gulyas.agnes@kancellaria.elte.hu
mailto:buzas.krisztina@kancellaria.elte.hu
mailto:forhecz.agota@kancellaria.elte.hu
mailto:simon.szilard@kancellaria.elte.hu
mailto:szabo.adrienn@kancellaria.elte.hu
mailto:plesoczki.mihaly@kancellaria.elte.hu
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Bárcziné Molnár Alexandra, pénzügy monitoring 

Telefon: 411-6500/2206, E-mail: molnar.alexandra@kancellaria.elte.hu  

 

Gáborné Csőke Ildikó, pénzügyi referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /2630, Email: csoke.ildiko@kancellaria.elte.hu 

 

Gyarmati Erika, pénzügyi referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /2061, Email: gyarmati.erika@kancellaria.elte.hu  

 

Kovács Zsuzsanna, pénzügyi referens (OTKA pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /8271, Email: kovacs.zsuzsa@kancellaria.elte.hu  

 

Kucsma Gabriella, pénzügyi referens (OTKA pályázatok) 

Telefon: 411-6500/2158, E-mail: kucsma.gabriella@kancellaria.elte.hu  

 

Móra Erika, pénzügyi referens (OTKA pályázatok) 

Telefon: 411-6500/2902, E-mail: mora.erika@kancellaria.elte.hu  
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